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VS Code
และพื้นฐาน HTML5

1
H

TML (Hypertext Markup Language) เปนภาษาสําหรับกําหนดโครงรางของเอกสารเว็บเพจในรูปแบบ
แท็ก (Tag) เชน <html>, <head>, <body> เปนตน ถึงแมในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บออกมา
อยางมากมาย แตเรายังตองใช HTML ในการจัดวางโครงรางของเอกสารเหมือนเดิม โดยเนือ้ หาในบทนี้ นอกจาก
เราจะไดศกึ ษาเกีย่ วกับแท็กพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของ HTML แลว ยังจะกลาวถึง Visual Studio Code ซึง่ เปนเครื1องมือ
สําหรับการเขียนโคดและทดสอบเว็บเพจอีกดวย

การติดตั้งและใชงาน VS Code
การเขียนโคดของเว็บเพจ เชน HTML5 รวมถึง CSS3 นั้น เราสามารถใชโปรแกรมประเภท Text Editor ตัวใดก็ได สําหรับในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนเลือกใช Visual Studio Code (ตอไปจะเรียกสั้น ๆ วา VS Code)
ดวยเหตุผลดังนี้

Ç เปนโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development Environment) สําหรับการเขียนโคดทั่วไป
ที่มีขนาดไมใหญมาก และไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน

Ç รองรับการเขียนโคดไดหลากหลายภาษา เชน HTML, JavaScript, Java, PHP, Python เปนตน
แตอยางไรก็ตาม เราอาจตองติดตัง้ สวนเสริมและตัวแปลภาษานัน้ ๆ เพิม่ เติมเขามาอีก ยกเวน HTML
เพราะตองเปดแสดงผลดวยเว็บเบราวเซอร

Ç ทํางานไดอยางชาญฉลาด พรอมตัวชวยในการเขียนโคดอยางครบครัน รวมถึงยืดหยุนตอการปรับ
แตงใหสามารถใชรวมกับภาษาคอมพิวเตอรอื1น ๆ ไดเปนอยางดี

Ç มีสวนเสริมการทํางานใหเลือกใชมากมาย และสามารถนํามาใชงานไดฟรี
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สําหรับชุดติดตัง้ VS Code สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต https://code.visualstudio.com/download
หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ก็ใหดับเบิลคลิกไฟลติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ ก็ทําเหมือนกับโปรแกรมทั่วไป

VS Code เปน IDE สําหรับการเขียนโคดทั่วไปที่ไมเจาะจงวาเราตองใชภาษาใด ดังนั้น เครื1องมือและตัว
ชวยตาง ๆ ก็เปนลักษณะพื้นฐานที่สามารถนําไปใชไดกับภาษาคอมพิวเตอรเกือบทั้งหมด โดยลักษณะที่น[าสนใจ
ซึ่งบางครั้งเราอาจนําไปใชงานได มีดังนี้

การเปลี่ยนรูปแบบสีของ VS Code
รูปแบบสีหรือ Color Theme ที่ VS Code เลือกไวลวงหนา จะเปนสีดํา (Dark) แตหากเราไมชอบสีนี้
VS Code ก็มีรูปแบบสีมาใหเลือกบางสวน ซึ่งขั้นตอนคือ
1. ที่มุมลางซาย คลิกที่ไอคอน Manage
2. เลือกเมนู Color Theme แลวเลือกรูปแบบสีที่ตองการ

2
1
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การยอและขยายขนาด (Zoom Out & Zoom In)
ขนาดปกติของฟอนตและไอคอนที่ VS Code กําหนดไวลวงหนา อาจคอนขางเล็กสําหรับบางคน ดัง
ภาพตอไปนี้ (ซาย)

Ç หากเราตองการใหฟอนตและไอคอนมีขนาดใหญอีก 1 ระดับ ก็เลือกที่เมนู View > Appearance >
Zoom In หรือกด <Ctrl => และถาทําเชนนี้อีก ขนาดจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ ดังภาพบนดานขวามือ

Ç หากเราตองการใหขนาดของฟอนตและไอคอนเล็กลง 1 ระดับ ก็เลือกทีเ่ มนู View > Appearance >
Zoom Out หรือกด <Ctrl -> และถาทําเชนนี้อีก ขนาดจะลดลงอีก 1 ระดับ

การกําหนดรูปแบบฟอนตของ Code Editor
หากเราตองการปรับเปลี่ยนฟอนตของ Code Editor ก็มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ไอคอน Manage ตรงมุมลางซาย
2. เลือกที่เมนู Settings
3. เลือกแท็บ User
4. คลิกที่ Text Editor
5. คลิกเมนู Font
จากนั้นก็กําหนดรูปแบบฟอนตตามที่เราตองการ เชน Font Family (ชนิดฟอนต) Font Size และ Font
Weight เปนตน
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3
2

4
5

1

การติดตั้งสวนขยายของ VS Code
การเขียนโคดในบางกรณี เราอาจตองใชสว นขยาย (Extension) สําหรับการทํางานรวมกับภาษานัน้ ๆ ซึง่
เราสามารถตรวจสอบและดาวนโหลดสวนขยายมาใชงานไดดังนี้
1. ในขณะนั้น ตองเชื1อมตอกับอินเทอรเน็ต แลวคลิกที่ไอคอน Extensions ที่ขอบดานซาย (ดูภาพถัด
ไป) หรือเลือกที่เมนู View > Extensions
2. ใสคียเวิรดลงไป หลังจากนั้นจะปรากฏรายชื1อสวนขยายที่อาจเกี่ยวของกับคียเวิรดดังกลาว
3. ถาเราตองการติดตั้งสวนขยายใด ก็คลิกปุม Install บนรายการนั้น หรือหากตองการดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนขยายใด ก็คลิกที่รายการดังกลาว ดังภาพ
2
3

1
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4. ถาคนหาสวนขยายที่ถูกติดตั้งเอาไวแลว จะมีรูป
ไอคอน Manage ที่มุมลางขวาของรายการนั้น ทั้งนี้
หากเราต อ งการลบส ว นขยายนั้ น ทิ้ ง ไป ก็ ทํ า ดั ง นี้
(1) คลิกที่รูปไอคอนดังกลาว (2) เลือกที่ Uninstall

1

2

การทดสอบเว็บเพจดวย Live Server
เนื1องจากในหัวขอตอ ๆ ไปของบทนี้ เราตองเปดดูผลลัพธดว ยเว็บเบราวเซอร ซึง่ โปรแกรม VS Code นัน้
ไมมีเครื1องมือที่รองรับการทดสอบเชนนี้โดยตรง แตเราสามารถติดตั้งสวนเสริม
ของ VS Code สําหรับสรางเซิรฟเวอร (Server) แบบจําลอง เพื1อเปดไฟลเว็บ
2
เพจดวยเบราวเซอรโดยตรงได ดังนัน้ การตรวจสอบผลลัพธจงึ สะดวกรวดเร็วยิง่
ขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3
1. เปดเขาสู VS Code แลวคลิกทีไ่ อคอน Extensions ทีแ่ ถบดานซายมือ
(ตองเชื1อมตออินเทอรเน็ต)
1
2. ในชองคนหา ใหพิมพคําวา Live Server ลงไป
3. หลังจากปรากฏรายชื1อสวนเสริม Live Server ใหคลิกปุม Install
หลังการติดตั้ง ใหลองทดสอบการทํางานของ Live Server ดังขั้นตอนตอไปนี้

Ç ขอบังคับของ Live Server คือ เราตองมีโฟลเดอรทแี่ น[นอนในการจัดเก็บไฟลเว็บเพจ โดยในทีน่ ผี้ เู ขียน
จะเก็บไฟลสาํ หรับทดสอบไวที่ C:\bvn\html5 ดังนัน้ ใหเราสรางโฟลเดอรวา ง ๆ ตามนีข้ นึ้ มากอน จะดวย
วิธีใดก็ได

Ç ที่ VS Code ใหเปดโฟลเดอรโดยเลือกเมนู File > Open Folder จากนั้นเลือกโฟลเดอรที่เราไดสราง
เอาไว ซึ่งในที่นี้คือ C:\bvn\html5

Ç เมื1อเปดโฟลเดอรแลว ใหสรางไฟลใหมเพิม่ เขามาในโฟลเดอรนนั้ โดย
คลิกไอคอนดังในภาพ แลวกําหนดชื1อไฟลลงไป โดยใหมสี ว นขยายเปน
.html เชน ในทีก่ าํ หนดกําหนดชื1อเปน test.html (ตําแหน[งไฟลคอื C:\
bvn\html5\test.html)
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Ç ใหเราใชตัวชวยคือ Emmet Action ในการสรางเอกสาร โดยพิมพเครื1องหมาย ! ลงบน Editor เมื1อ
ปรากฏ IntelliSense ใหเลื1อนไฮไลตมาที่ ! Emmet Abbreviation แลวกด <Enter> หรือคลิกดวย
เมาส ซึ่งโครงสรางหลักของ HTML จะถูกใสลงไปโดยอัตโนมัติ

Ç ใหบันทึกการเปลี่ยนแปลง เชน กด <Ctrl + S> แลวคลิกขวาบน Editor ที่แสดงโคดของไฟล หรือ
คลิกขวาที่ชื1อไฟลก็ได จากนั้นเลือก Open with Live Server แลวไฟลของเว็บเพจดังกลาว จะถูก
เปดบนเว็บเบราวเซอรตัวที่ตั้งคาเปนดีฟอลตใหโดยอัตโนมัติ

ตอไปเมื1อเราแกไขโคดแลวบันทึกการเปลีย่ นแปลง Live Server จะอัปเดตการแสดงผลบนเว็บเบราวเซอร
ใหสอดคลองกันทันที ซึ่งเราไมจําเปนตอง Refresh เบราวเซอรก็ได
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หมายเหตุ
อยาลืมขอบังคับของ Live Server นัน่ คือ ตองเปดโฟลเดอรทจี่ ะเก็บไฟลขนึ้ มากอน แลวคอยเปดไฟลเปาหมาย
จากนัน้ จึงแสดงผลดวยเบราวเซอร ตามขัน้ ตอนทีไ่ ดกลาวมาแลวนัน่ เอง หากเราเปดไฟลบน VS Code โดยตรง
จะไมสามารถแสดงดวยเบราวเซอรได

ลักษณะของแท็กและอิลิเมนต
องคประกอบตาง ๆ ภายในเว็บเพจ จะถูกกําหนดดวยสัญลักษณทเี่ รียกวา แท็ก (Tag) เพื1อแสดงจุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด (หรือขอบเขต) ของเนื้อหาในแตละอยาง ดังรูปแบบตอไปนี้
<ชื1อแท็ก>เนื้อหา</ชื1อแท็ก>

เราสามารถสรุปลักษณะพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับแท็กของ HTML ไดดังนี้

Ç ชื1อแท็ก จะกําหนดระหวางเครื1องหมาย < และ > เชน <html> หรือ <title> เปนตน
Ç แท็กที่กําหนดไวที่จุดเริ่มตนของเนื้อหาจะเรียกวา Start Tag หรือ Open Tag
Ç แท็กทีก่ าํ หนดไวทจี่ ดุ สิน้ สุดของเนือ้ หาจะเรียกวา End Tag หรือ Close Tag ซึง่ จะเขียนเครื1องหมาย /
ไวหนาชื1อแท็กดวย เชน </html>

Ç เมื1อรวมแท็กและเนือ้ หาเขาดวยกัน เราจะเรียกวา อิลเิ มนต (Element) ดังนัน้ จึงกลาวไดวา อิลเิ มนต
ก็คือสิ่งที่อยูระหวาง Start Tag และ End Tag นั่นเอง

Ç คูแท็กเริ่มตนและสิ้นสุดตองเปนชื1ออันเดียวกัน เชน <body> กับ </body> หรือ <title> กับ </title>
เปนตน

Ç แท็กของ HTML ไมสนใจความแตกตางของตัวพิมพ เชน เราอาจเขียนเปน <title> หรือ <TITLE> หรือ
ใชตัวพิมพเล็ก-ใหญปะปนอยางไรก็ได แตโดยทั่วไปนิยมเขียนแท็กดวยตัวพิมพแบบเดียวกันทั้งหมด

Ç ยังมีอลิ เิ มนตอกี ลักษณะหนึง่ ทีไ่ มตอ งกําหนดเนือ้ หาใหกบั มัน โดยจะเขียนดวยแท็กเริม่ ตนเพียงอันเดียว
ซึ่งอาจเรียกวาเปนอิลิเมนตแบบแท็กเดี่ยว (Single Tag) เชน <br>, <hr> เปนตน
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แอตทริบิวตของแท็ก
แอตทริบิวต (Attribute) หรือพร็อปเพอรตี้ (Property) เปนการกําหนดขอมูลบางอยางใหกับแท็กตาง ๆ
เชน แท็กที่ใชแสดงรูปภาพ ก็จะมีแอตทริบิวตที่ใชกําหนดตําแหน[งภาพ หรือแท็กที่แสดงลิงก ก็จะมีแอตทริบิวต
ที่ใชกําหนด URL ปลายทางเมื1อคลิกที่ลิงก เปนตน ซึ่งการกําหนดแอตทริบิวตมี 2 ลักษณะ ดังนี้

Ç <name="value"> แอตทริบวิ ตแบบนีจ้ ะกําหนดชื1อและคาของมันในรูปแบบ name="value" ทีแ่ ท็ก
เริ่มตน ในรูปแบบ
<ชื1อแท็ก attribute1="value" attribute2="value" attribute3="value" …>
<img src="rose.jpg" alt="rose">
<a href="http://www.developerthai.com" target="_blank">Go to...</a>

Ç <attribute_name> เรียกวา แอตทริบิวตแบบบูลีน (boolean) โดยทั่วไปเราจะกําหนดเพียงแค
ชื1อแอตทริบิวต เพื1อบงชี้วาเราตองการใชงานแอตทริบิวตดังกลาวโดยไมระบุคา ซึ่งแอตทริบิวต
ในกลุมนี้ เชน disabled, readonly, checked, selected, multiple เปนตน แนวทางการใชงานคือ
<input type="text" disabled>
<input type="checkbox" checked>

โครงสรางหลักของ HTML
โครงสรางหลักของเว็บเพจ จะกําหนดดวยแท็กตาง ๆ ดังตอไปนี้
<!doctype html>

ประกาศวาเปนเอกสารชนิด html

<html>

กําหนดองคประกอบภายในเว็บเพจ นอกจากนี้ เราอาจระบุแอตทริบิวต lang เพื1อบงชี้
ภาษาที่ใชในการแสดงผล เชน <html lang="th">

<head>

กําหนดองคประกอบในสวนหัวของเว็บเพจ

<body>

กําหนดสวนเนื้อหาของเว็บเพจที่จะแสดงผล
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ลักษณะการจัดวางแท็กเพื1อกําหนดโครงรางหลักของเพจ จะเปนดังนี้
<!doctype html>
<html lang="th">
<head>
สวนหัวของเว็บเพจ (ดูแท็กกลุมนี้ในหัวขอถัดไป)
</head>
<body>
เนื้อหาของเว็บเพจ
</body>
</html>

กลุมแท็กที่สวนหัวของเว็บเพจ
สวนหัวของเว็บเพจ จะกําหนดดวยแท็ก <head> แตเราจะไมระบุแอตทริบิวตใหกับมันโดยตรง เพราะ
มีแท็กที่ใชงานเฉพาะในแตละอยางอยูแลว โดยวางซอนไวใน <head> แตแท็กเหลานี้จะไมแสดงผลออกไปที่
เบราวเซอร ซึ่งอันที่น[าสนใจคือ
<title>

กําหนดหัวขอหรือชื1อเว็บเพจ ซึ่งจะปรากฏบนแท็บของเบราวเซอร

<meta charset="...">

กําหนดรหัสอักขระสําหรับเพจนั้น เชน <meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport">

กําหนดขนาดความกวางของพื้นที่แสดงผล

<meta name="keywords">

กําหนดคียเวิรดที่มีในเพจนั้น เพื1อให Search Engine นําไปทําเปนดัชนี
การสืบคนขอมูล โดยใชแอตทริบิวต content สําหรับระบุคียเวิรด หากมี
มากกวา 1 คํา ใหคั่นแตละคําดวยเครื1องหมาย , เชน
<meta name="keywords" content="Bootstrap5,Vue,Node">

<meta name="description">

สําหรับเขียนคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับเพจนั้น เพื1อให Search Engine
นําไปแสดงในผลลัพธของการสืบคน โดยใหเขียนคําอธิบายดวยแอตทริบวิ ต
content เชน
<meta name="description" content="HTML5 is Hyper ...">

<meta http-equiv="...">

สําหรับกําหนด Http Header ของเว็บเพจ เพื1อใหเบราวเซอรนาํ ไปพิจารณา
รูปแบบการตอบสนอง

<base href="...">

กําหนดสวนเริ่มตนของ URL ที่มักอางถึงบอย ๆ ในเพจนั้น

24

พัฒนา Web App แบบ Responsive ดวย Bootstrap5 รวมกับ Vue.js และ Node.js

นอกจากนี้ ยังมีแท็กอีกบางสวนที่ตองกําหนดไวที่สวนหัวของเว็บเพจ เชน แท็กเกี่ยวกับ CSS หรือ
JavaScript เปนตน ซึ่งจะนําไปกลาวถึงในเรื1องที่เกี่ยวของตอไป และสําหรับบางแท็กที่แสดงในตารางที่ผานมา
มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

Ç viewport เปนขนาดพื้นที่ในการแสดงผลเว็บเพจ เนื1องจากขนาดหนาจอของอุปกรณ (Device) ที่ใช
เปดดูเว็บอาจแตกตางกันออกไป เชน ในคอมพิวเตอรจะมีขนาดใหญกวามือถือ เปนตน ดังนัน้ เราสามารถ
กําหนด viewport ใหขึ้นกับอุปกรณ เชน
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

๏ width=device-width หมายถึง ใหพื้นที่การแสดงผลขึ้นกับขนาดความกวางของอุปกรณ
๏ initial-scale=1.0 หมายถึง ใหอัตราสวนการขยายขนาด (zoom) เทากับ 1.0

Ç http-equiv ลักษณะการใชงานที่เราพบเห็นไดบอย ๆ คือ
๏ ใหเบราวเซอรโหลดเพจนัน้ มาแสดงใหมในทุกชวงเวลาทีก่ าํ หนด (วินาที) เชน ในโคดถัดไป หมายถึง
ใหโหลดเพจทุก 30 วินาที
<meta http-equiv="refresh" content="30">

๏ หรืออาจใหเบราวเซอรยา ยไปแสดงผลทีเ่ พจหรือ URL ทีร่ ะบุ เมื1อครบเวลา (วินาที) ทีก่ าํ หนดหลัง
จากโหลดเพจนั้น เชน ในโคดถัดไปหมายถึง หลังจากโหลดเพจนี้แลว ใหจับเวลาไปอีก 5 วินาที
แลวยายไปยัง http://www.example.com
<meta http-equiv="refresh" content="5;http://www.example.com">

๏ นอกจากนี้ ยังใชกาํ หนดเวอรชนั ของเว็บเบราวเซอรทจี่ ะยึดเปนเกณฑในการแสดงผล เชน ในโคด
ถัดไป หมายถึง ถาเว็บเพจนีถ้ กู เปดดวย IE ใหแสดงผลตามขอกําหนดของเวอรชนั ลาสุดในขณะนัน้
เปนตน
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

Ç <base> มักใชเมื1อเราตองเขียน URL ทีย่ าว ๆ อยูบ อ ย ๆ ซึง่ หากเรานําสวนเริม่ ตนมากําหนดดวยแท็ก
<base> แลวตอไป ถาตองการอางถึง URL ดังกลาว ก็สามารถกําหนดเฉพาะสวนที่อยูตอจาก base
ไดเลย อยางไรก็ตาม ในแตละเพจ จะมีแท็ก <base> ไดเพียงอันเดียวเทานั้น เชน สมมติวาโดย
ปกติเราตองกําหนดตําแหน[ง URL ของหลาย ๆ ภาพและลิงกซํ้ากันในลักษณะดังนี้
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<img src="http://www.developerthai.com/img/logo.png">
<img src="http://www.developerthai.com/img/nature/flower.jpg">

เราสามารถนํา URL สวนทีต่ อ งอางถึงซํา้ ๆ กัน ไปกําหนดดวยแท็ก <base> ไวทสี่ ว นหัว (head) ของเพจ
แลวตอไปก็สามารถอาง URL เฉพาะสวนที่อยูตอจาก base ไดเลย แต URL ที่ไมไดอยูที่เดียวกับ
base ตองระบุแบบเต็ม ๆ ตามปกติ เชน
...
<head>
<base href="http://www.developerthai.com/img/">
</head>
<body>
<img src="logo.png">
<img src="nature/flower.jpg">
</body>

Ç แท็ก <base> ยังมีอีกหนึ่งแอตทริบิวตคือ target ซึ่งมักใชในกรณีที่เราตองการใหเปดเพจเปาหมาย
บนแท็บใหม โดยกําหนดคาแอตทริบิวตนี้เปน "_blank" เชน
<base href="http://www.example.com" target="_blank">

การกําหนดภาพ Favicon
Favicon (มาจากคําวา Favorite icon) เปนภาพไอคอนขนาดเล็ก ซึง่ มักใชเพื1อแสดงความเปนเอกลักษณ
ของเว็บไซตแหงนั้น เชน ภาพโลโก เปนตน โดยจะถูกนํามาแสดงที่แท็บของเบราวเซอรรวมกับไตเติลของเพจ
นั้น ในลักษณะดังภาพตอไปนี้
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สําหรับแนวทางการสรางภาพ Favicon มีดังนี้

Ç สําหรับภาพ Favicon สวนใหญนิยมกําหนดใหมีขนาด 16 × 16 ปจจุบันเราสามารถใชภาพไดหลาย
ชนิด เชน gif, png, svg เปนตน

Ç วิธีการนําภาพ Favicon มาใชงานคือ ใหกําหนดผานแท็ก <link> ในรูปแบบ
<link rel="icon" href="ชื1อภาพ" type="...">

Ç แท็ก <link> ตองวางไวระหวาง <head>...</head> เชน
<head>
...
<link rel="icon" href="favicon.gif" type="image/gif">
<!-<link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
-->
</head>

กลุมแท็กสําหรับจัดแบงเนื้อหา
ในกรณีที่เราตองการจัดแบงขอบเขตของเนื้อหา เชน การขึ้นบรรทัดใหม การขึ้นยอหนา หรือการแบง
กลุมขอความเพื1อการจัดรูปแบบเฉพาะ ก็สามารถกําหนดดวยแท็กตอไปนี้
<br>

ใชกําหนดจุดสิ้นสุด (Break) เพื1อขึ้นบรรทัดใหม แท็กนี้เปนแบบ Single Tag

<p>

สําหรับการขึ้นยอหนาใหม โดยกําหนดขอความไวระหวางแท็กเปด <p> และแท็กปด </p> แลว
ขอความนั้นจะถูกนําไปขึ้นบรรทัดใหม โดยเวนระยะหางพอประมาณ

<span>

ใชจัดกลุมเนื้อหาภายในบรรทัด (inline) โดยเนื้อหาที่อยูใน <span> สามารถรวมอยูในบรรทัด
เดียวกันกับเนื้อหาที่อยูนอก <span> ได

<div>

ใชจัดกลุมเนื้อหาแบบบล็อก (block) โดยเนื้อหาที่อยูใน <div> ไมสามารถรวมอยูในบรรทัด
เดียวกันกับเนื้อหาที่นอก <div> ได แตจะถูกแยกออกไปอยูบรรทัดใหม

<hr>

สําหรับแสดงเสนแบงในแนวนอน (Horizontal Rule) แท็กนี้เปนแบบ Single Tag
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แนวทางการใชงาน เชน
bvn/html5/text-block.html
...
<body>
<span>Using p:</span><br>
<p>First p: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ...</p>
<p>Second p: Eos doloremque aliquam laboriosam nisi ...</p>
<hr>
<span>Using: div</span><br>
<div>First div: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ...</div>
<div>Second div: Eos doloremque aliquam laboriosam nisi ...</div>
<hr>
<span>Using: span</span><br>
<span>First span: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ...</span>
<span>Second span: Eos doloremque aliquam laboriosam nisi ...</span>
</body>

จากภาพผลลัพธจะเห็นไดวา กรณีของ <p> จะแบงยอหนาโดยขึ้นบรรทัดใหมพรอมเวนบรรทัดวางระยะ
ระหวางยอหนา สวน <div> จะขึ้นบรรทัดใหมแตไมเวนบรรทัดวาง สวน <span> จะเขียนตอเนื1องในบรรทัด
เดียวกัน
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กลุมแท็กสําหรับจัดรูปแบบขอความ
การจัดรูปแบบขอความ เชน ทําตัวหนา ตัวเอียง ขีดเสนใต เปนตน โดยมีแท็กที่น[าสนใจ ซึ่งเรามักนํา
ไปใชงานอยูบอย ๆ คือ
<b>

สําหรับทําตัวหนา (bold)

<h1>, <h2>, ... <h6>

กําหนดขนาดหัวขอโดย <h1> จะใหญสุดแลวลดลงตามลําดับ

<i>

สําหรับทําตัวเอียง (italic)

<u>

สําหรับขีดเสนใต (underline)

<s> หรือ <del>

สําหรับขีดเสนทับขอความ

<mark>

ทําแถบสีพื้นหลังขอความ (ปกติจะเปนสีเหลือง)

<sub>

สําหรับทําตัวหอย (subscript) เชน O2

<sup>

สําหรับทําตัวยก (superscript) เชน e = mc2

<pre>

จัดรูปแบบขอความตามที่เขียนในโคด (pre-format)

แนวทางการใชงาน เชน
bvn/html5/text-format.html
...
<body>
<p><b>ขอความนี้เปนตัวหนา (bold)</b></p>
<p><i>ขอความนี้เปนตัวเอียง (italic)</i></p>
<p><u>ขอความนี้ขีดเสนใต (underline)</u></p>
<p><del>ขอความนี้ถูกขีดทับ (delete)</del></p>
<p>ขอความนี้ม<ี sub>ตัวหอย</sub> (subscript)</p>
<p>ขอความนี้ม<ี sup>ตัวยก</sup> (superscript)</p>
<p><mark>ขอความนี้ทําแถบสี (mark)</mark></p>
<h1>ขอความขนาด h1</h1>
<h3>ขอความขนาด h3</h3>
<h5>ขอความขนาด h5</h5>
<pre>
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
</pre>
</body>
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แท็กสําหรับแสดงคําอธิบาย
กรณีทเี่ ราตองการเขียนคําอธิบาย (Comment) ลงในโคด ใหกาํ หนดดวยแท็ก <!-- … --> โดยเว็บเบราวเซอร
จะไมนําคําอธิบายนี้ไปประมวลผล และไมแสดงออกมาที่หนาเว็บเพจใหเห็น หรืออาจเขียนครอบคําสั่ง HTML
เพื1อไมใหเว็บเบราวเซอรประมวลคําสั่งนั้นก็ได เชน
<body>
<!-- เริ่มตนบทความ -->
<div>
Lorem ipsum dolor sit amet, <br>
consectetur adipiscing elit,
...
</div>
<!-- สิ้นสุดบทความ -->
<!-- &copy;2022 developerthai.com -->
</body>

อักขระพิเศษของ HTML
อักขระบางตัว ถูกนํามาใชสําหรับการกําหนดแท็ก HTML เชน เครื1องหมาย < หรือ > และนอกจากนี้
อักขระอีกบางสวนก็ไมมีอยูบนคียบอรด จึงไมสามารถเขียนอักขระลงไปโดยตรงได แตตองแทนดวยสัญลักษณ
พิเศษ ซึ่งอันที่น[าสนใจคือ
&nbsp; (แทนชองวาง 1 ชอง)

x

&times; (คูณ)

<

&lt; (มาจาก less than)

±

&plusmn;

>

&gt; (มาจาก greater than)

·

&middot; (จุดกลางบรรทัด)

"

&quot;

£

&pound;

'

&apos;

€

&euro;

&

&amp;

¥

&yen;

©

&copy; (มาจาก copyrights)

«

&laquo;

®

&reg; (มาจาก registered)

»

&raquo;

÷

&divide;

é

&eacute;

ชองวาง
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Ç ถาเวนชองวางเพียงอันเดียว เราสามารถใสชอ งวางลงไปในโคดโดยตรงไดเลย แตถา เวนมากกวา 1 ชอง
เราตองแทนดวยสัญลักษณ &nbsp; ตามจํานวนชองวางทีต่ อ งการ ทัง้ นีห้ ากเวนชองหลายชองในโคด
โดยตรง เบราวเซอรจะแสดงชองวางเพียงอันเดียว

Ç สําหรับอักขระ >, <, ", ' และ & หากใชในการเขียนแบบขอความทั่วไปที่ไมใชแท็ก HTML สามารถ
เขียนลงไปโดยตรงไดเลย เชน เลือกสินคา > หยิบใสรถเข็น > ชําระเงิน แตถาจะนําไปเขียนรวมกับ
แท็ก HTML และตองการใหเบราวเซอรแสดงอักขระนัน้ ออกมา จะตองเขียนในแบบสัญลักษณดงั กลาว
มาแลว เชน แท็ก <bold> ก็เขียนแทนดวย &lt;bold&gt;
bvn/html5/special-chars.html
...
<body>
<p>
เวนชองวาง
เวนชองวาง
เวนชองวาง
เวนชองวาง
</p>
<p>

1 ชอง<br>
1&nbsp;ชอง<br>
5 ชอง<br>
5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ชอง

แท็ก &lt;p&gt; ใชเมื1อตองการขึ้นยอหนาใหม<br>
และ &lt;div&gt; ใชสําหรับแสดงผลแบบบล็อก

</p>
<br>
&copy; 2022 developerthai.com
</body>

แท็กสําหรับแสดงรายการ
ลําดับรายการ (List) ก็คอื การแบงขอมูลเปนขอยอย ๆ ซึง่ เราสามารถกําหนดรูปแบบ
การจัดเรียงได 2 ประเภทคือ

Ç Unordered List เปนการจัดเรียงรายการที่ไมเปนลําดับตอเนื1อง โดยใช
สัญลักษณ เชน วงกลมหรือสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก วางไวหนารายการ

Ç Ordered List เปนการจัดเรียงรายการที่มีลําดับตอเนื1องโดยใชตัวเลขหรือ
อักขระ เชน 1, 2, 3, ... หรือ a, b, c, ... วางไวหนารายการ
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สําหรับแท็กที่เกี่ยวของกับการกําหนดลําดับรายการ มีดังนี้
<ul type="...">

กําหนดขอบเขตของรายการแบบ Unordered List โดยแอตทริบิวต type ใช
กําหนดสัญลักษณหนารายการ ดวยคาใดคาหนึ่งดังนี้
Ç disc วงกลมทึบ (คาดีฟอลต)
Ç circle วงกลมกลวง
Ç square สี่เหลี่ยม

<ol type="..." start="...">

กําหนดขอบเขตของรายการแบบ Ordered List โดยแอตทริบิวต type คือ
อักขระที่แสดงลําดับหนารายการ ใหกําหนดคาใดคาหนึ่งดังนี้
Ç "1" เปนแบบตัวเลข เชน 1, 2, 3
Ç "a" เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพเล็ก เชน a, b, c, ...
Ç "A" เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพใหญ เชน A, B, C, ...
Ç "i" ตัวเลขโรมันแบบพิมพเล็ก เชน i, ii, iii, ...
Ç "I" ตัวเลขโรมันแบบพิมพใหญ เชน I, II, III, ...
สวนแอตทริบิวต start ใชกําหนดลําดับเริ่มตน (ถาไมระบุจะเริ่มจากตัวแรกสุด
ของลําดับในกลุมนั้น หรือตามคาของแอตทริบิวต type นั่นเอง)

<li>

ใชกําหนดรายการทั้งแบบ Unordered และ Ordered List

แนวทางการกําหนดรายการแบบ Unordered List มีดังนี้
bvn/html5/unordered-list.html
...
<body>
<h5>Unordered list type: disc</h5>
<ul type="disc">
<li>Apple</li>
<li>Banana</li>
<li>Coconut</li>
</ul>
<h5>Unordered list type: square</h5>
<ul type="square">
<li>Rose</li>
<li>Orchid</li>
<li>Jasmine</li>
</ul>
<h5>Unordered list type: circle</h5>
<ul type="circle">
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bvn/html5/unordered-list.html (ตอ)
<li>Red</li>
<li>Geen</li>
<li>Blue</li>

</ul>
<h5>Combine unordered list</h5>
<ul type="disc">
<li>disc</li>
<li type="circle">circle</li>
<li type="square">square</li>
</ul>
<h5>Nest unordered list</h5>
<ul>
<li>Fruit</li>
<ul>
<li>Apple</li>
<li>Orange</li>
</ul>
<li>Flower</li>
<ul>
<li>Rose</li>
<li>Orchid</li>
</ul>
</ul>
</body>

แนวทางการกําหนดรายการแบบ Ordered List มีดังนี้
bvn/html5/ordered-list.html
...
<body>
<h5>Ordered List แบบ decimal:</h5>
<ol type="1">
<li>One</li>
<li>Two</li>
<li>Three</li>
</ol>
<h5>Ordered List แบบ decimal เริ่มตนที่ 2022:</h5>
<ol type="1" start="2022">
<li>กอตั้งบริษัท</li>
<li>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย</li>
<li>เลิกกิจการ</li>
</ol>
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bvn/html5/ordered-list.html (ตอ)
<h5>Ordered List แบบ lower-alpha:</h5>
<ol type="a">
<li>ant</li>
<li>boy</li>s
<li>cat</li>
</ol>
<h5>Ordered List แบบ upper-alpha เริ่มตนที่ 4:</h5>
<ol type="A" start="4"> <!-- A=1, B=2,
C=3, D=4, ... -->
<li>Dog</li>
<li>Egg</li>
<li>Fox</li>
</ol>
</body>

การเชื1อมโยงดวยลิงก
การเชื1อมโยงดวยลิงก (Link) มีหลายลักษณะ เชน การเชื1อมโยงระหวางเพจทั้งที่อยูในเว็บไซตเดียวกัน
และเว็บไซตอื1น ๆ รวมถึงการเชื1อมโยงสําหรับดาวนโหลดไฟล เปนตน โดยจะกําหนดดวยแท็ก <a> ในลักษณะดังนี้
<a href="..." target="...">ขอความที่แสดงเปนลิงก</a>

โดยการกําหนดแอตทริบิวตจะขึ้นกับลักษณะการเชื1อมโยง ซึ่งแบงเปนกรณียอย ๆ คือ
<a href="url" target="...">

สําหรับเชื1อมโยงไปเพจอื1น ๆ โดยระบุ URL ของเพจปลายทาง เชน
<a href="http://developerthai.com">Go</a>
หรือถาเพจนั้นอยูในเว็บไซตเดียวกัน ก็อาจระบุแคตําแหน[งไฟล เชน
<a href="member/signin.html">เขาสูระบบ</a>
สวนแอตทริบิวต target ใชกําหนดวินโดวเปาหมายที่จะเปดลิงกนั้น ดวยคา
ใดคาหนึ่งดังนี้
Ç _blank เปดในวินโดวหรือแท็บใหม
Ç _self เปดในวินโดวปจจุบัน
Ç _top มักใชในกรณีที่แสดงเพจในเฟรม แลวตองการเปดเพจนั้นในวินโดว
ปจจุบันแบบเต็มเพจ หรือยกเลิกเฟรมนั่นเอง
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<a href="mailto:">

สรางลิงกเพื1อสงอีเมล โดยเมื1อคลิกทีล่ งิ ก จะเปดแอปสําหรับการสงเมล เชน
<a href="mailto:admin@example.com">Send Mail</a>

<a href="file_url">

สรางลิงกสาํ หรับการดาวนโหลดไฟล ซึง่ หากอยูบ นเว็บไซตอื1น ตองระบุ URL
แบบเต็ม แตถาอยูบนเว็บไซตของเราเอง อาจระบุแคตําแหน[งไฟลก็ได เชน
<a href="http://example.com/code.zip">Download</a>
<a href="html5/code.zip">Download Code</a>

นอกจากนี้ ยังสามารถสรางลิงกเพื1อเลื1อนไปยังหัวขอทีต่ อ งการภายในเพจนัน้ ซึง่ เรามักจะสรางลิงกแบบนี้
กับเพจที่มีเนื้อหาคอนขางยาว และยุงยากตอการเลื1อนหาขอมูล โดยการเชื1อมโยงดังกลาวจะชวยใหเราเขาถึง
ขอมูลเปาหมายไดเร็วขึ้น ดังหลักการตอไปนี้
1. การสรางลิงกเพื1อเชื1อมโยงไปยังเปาหมายทีไ่ ดจดั เตรียมเอาไว โดยใชแท็ก <a> เหมือนการสรางลิงก
ตามปกติ แตกําหนดคาแอตทริบิวต href ในแบบ <a href="#id">
2. กําหนดเปาหมายของการเชื1อมโยง ซึง่ เปนจุดทีเ่ ราจะเลื1อนไปเมื1อคลิกทีล่ งิ กในขอ 1 โดยวางแท็ก <a>
พรอมกําหนดแอตทริบิวต id เปนชื1อจุดเชื1อมโยงของตําแหน[งนั้น
bvn/html5/internal-link.html
...
<body>
<a href="#html">HTML</a> <a href="#css">CSS</a> <a href="#js">JavaScript</a>
<hr><br><br><br><br><br><br>
<a id="html"></a>
<h4>HTML</h4>
<p>HyperText Markup Language(HTML) is the main markup ...</p>
<a id="css"></a>
<h4>CSS</h4>
<p>Cascading Style Sheets(CSS) is a style sheet language ...</p>
<a id="javascript"></a>
<h4>JavaScript</h4>
<p>JavaScript is a programming language for the web ...</p>
</body>

นอกจากการสรางลิงกในลักษณะดังที่กลาวมาทั้งหมดแลว ยังมีเทคนิคอื1น ๆ เกี่ยวกับลิงกที่เราควรรูจัก
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
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Ç บางครัง้ ลิงกทเี่ ราสรางขึน้ อาจยังไมพรอมใชงาน ก็ใหระบุคา ของแอตทริบวิ ต href เปนเครื1องหมาย #
ซึ่งเมื1อคลิกที่ลิงก จะยังอยูที่เพจเดิม เชน
<a href="#">ประกาศรายชื1อผูโชคดี</a>

Ç เราอาจใชรูปภาพเปนลิงกแทนขอความ โดยวางแท็ก <img> ซอนในแท็ก <a> เชน
<a href="http://www.developerthai.com"><img src="logo.png"></a>

Ç เราสามารถใชแท็ก <a> ในการสรางลิงกเพื1อเรียก JavaScript ขึ้นมาทํางานได โดยระบุคําสั่ง
JavaScript ใหเปนคาของแอตทริบิวต href เชน
<a href="javascript: alert('Hello')">Test</a>

การแสดงรูปภาพบนเว็บเพจ
การแสดงภาพบนเว็บเพจนั้น เราจะกําหนดดวยแท็ก <img> ซึ่งเปนประเภท Single Tag คือมีเฉพาะ
Start Tag โดยมีแอตทริบิวตที่สําคัญคือ
<img src="ชื1อภาพ"
alt="ขอความที่จะแสดงแทนภาพเมื1อเกิดขอผิดพลาดในการโหลด"
title="ขอความแบบ tooltip เมื1อนําเมาสมาวางเหนือภาพ"
width="ความกวาง" height="ความสูง"
>

สําหรับแท็ก <img> อยางนอยตองกําหนดแอตทริบิวต src เพื1อระบุชื1อภาพ ทั้งนี้หากภาพอยูในเว็บไซต
เดียวกัน เราอาจกําหนดแคชื1อ (รวมถึงพาธ) ของมัน เชน
<img src="images/logo.png" alt="logo" title="logo">

แตหากอยูบนเว็บไซตอื1น ๆ ตองระบุ URL แบบเต็ม (หรือแมจะอยูในเว็บไซตเดียวกันก็ใชวิธีนี้ได) เชน
<img src="http://www.example.com/logo.png" alt="logo" title="logo">

